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Nieuwe leerlingen
We verwelkomen deze maand Levi Boudestijn (1B),
Ellynie Jackson (2A), Jayden Li (1B), Shifrah Huybens
(1D), Naomi Sanches Silva (3A) en wensen hen en hun
ouders/verzorgers een hele fijne tijd op ons IKC.

Chromebook gebruik
We hebben signalen opgevangen vanuit de MR dat het
voor ouders niet altijd even helder is hoe er precies
omgegaan wordt met het gebruik van het
Chromebook. We hebben onze afspraken in ons
internetprotocol, maar we zijn van mening dat we dit,
mede door de veranderende technische
ontwikkelingen, aan moeten passen (verfijnen) en
verbreden (denk aan mobiele telefoons). Met deze
opgave gaan we aan de slag. U ontvangt t.z.t. meer
informatie hierover.

Honden op het plein
Sommige kinderen (en ouders) zijn bang of schrikken
erg van honden. Honden zijn niet toegestaan op het
plein. We rekenen op uw begrip en medewerking om
niet met uw hond op het plein of dichtbij de ingangen
van het plein te gaan staan.

Nieuws van de ouderraad


De Bag2School inzameling van April was

Ontwikkel jezelf, groei samen!

1050 kg waarvoor we het mooie bedrag van
315 euro hebben ontvangen! Allen weer
hartelijk dank voor de inzameling.


Op 27, 28 en 29 mei komt de schoolfotograaf
langs voor het maken van de schoolfoto’s. Wij
willen u alvast infomeren dat de achtergrond
van de portretfoto’s een grijs gemêleerde
muur is.



Vanwege het openingsfeest aan het begin van
het schooljaar zal er dit jaar geen zomerfeest
worden georganiseerd.

Wij zijn al druk bezig met de plannen voor het
volgende schooljaar waarin we weer leuke activiteiten
gaan organiseren. Heeft u nog ideeën of suggesties dan
kunt u ons altijd mailen op or@ikcbeatrix.nl

Nieuws van het Koningskind
De afgelopen 6 weken hebben we het druk gehad met
allemaal feestjes vieren. Voor de peuters die 3 of 4 jaar
werden, maar ook
omdat de Koningsspelen
en het paasontbijt er
waren. Wat hebben we
van de Koningsspelen
genoten met de peuters!
Samen met de oudere
peuters hebben we zelf een
koning getekend. Alles zit
erop en eraan zoals oren,
ogen, mond en neus. Op
vrijdag hebben we samen
met de kleuters gedanst op
de Pasapas en mochten we
op de trommels, die gemaakt waren van emmers,
slaan. Dat klonk fantastisch! Ook hebben we genoten
van ons
paasontbijt waar
we lekkere
gekookte eitjes
van de ouders
kregen en lekkere
broodjes van de
juf. De kinderen
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beetje gek maar toch ook heerlijk. Nu we weer gestart
zijn na de mei vakantie gaan
we kijken wat er allemaal op
de boerderij gebeurt en wie
wonen daar nu eigenlijk?
Raai de kraai is er al
helemaal klaar voor. We
gaan spelen in onze
boerderij waar we koeien kunnen melken, dieren in de
hokjes kunnen stoppen en spelen met pasta en de
dieren. Kortom, we gaan weer fijn op
ontdekkingstocht!

Nieuws van de opvang
Afgelopen vakantie hadden we thema natuur en
avontuur. We hebben heel erg
leuk gespeeld bij Avontura in
Barendrecht, lekker klimmen en
klauteren! We zijn naar
speeltuin de Wip Wap geweest
en van de natuur en de dieren
genoten bij natuurspeeltuin ‘de
Woeste Weide’ in Sliedrecht. Ook hebben we lekkere
appelkoekjes gebakken en bingo gespeeld. Als laatst
een bezoekje aan het park
gebracht waarna we met zelf
geplukte bloemen een mooi
kunstwerk hebben gemaakt.

Buurtgezinnen.nl in Papendrecht
In ieder gezin zit het wel eens tegen. Soms duurt zo'n
periode te lang en stapelen problemen zich op. Voor
die gezinnen is er een initiatief gestart in de gemeente
Papendrecht: Buurtgezinnen.nl.
Buurtgezinnen.nl zoekt voor overbelaste gezinnen een
steungezin. Dit steungezin helpt en biedt steun gericht
op de kinderen in het gezin. Bijvoorbeeld door te
helpen met het halen of brengen van een kind naar de
zwem- of sportles of door het kind een vast dagdeel
per week op te vangen.
Buurtgezinnen.nl wil zo voorkomen dat de kinderen
gaan lijden onder de gezinsproblemen. Wilt u
steungezin zijn of kunt u juist steun gebruiken?
We selecteren onze steungezinnen zorgvuldig en u
mag zelf meedenken over het soort gezin dat bij u
past. Ik kan ook eerst vrijblijvend op gesprek
komen. Kijk op www.buurtgezinnen.nl voor meer
informatie. Kunt u geen steungezin worden maar
draagt u ons wel een warm hart toe?

Delen en liken van onze facebook
pagina buurtgezinnen.nl in Papendrecht
helpt, zo vinden we met elkaar meer gezinnen!
Coördinator van Buurtgezinnen Papendrecht is
Judith Lorier; contact via email
Judith@buurtgezinnen of via telefoonnummer;
06-57642718.

Lief en leed
Esther Koesveld is bevallen van een zoon, hij heet
Daan. Moeder en kind maken het goed.

Sportdag groepen 7 en 8
De groepen 7 en 8 zijn donderdagmiddag 23 mei vrij en
hebben op vrijdag 24 mei sportdag van 8.30 uur tot
14.00 uur. De kinderen moeten een lunchpakket
meenemen.

Deborah Kluifhooft is zwanger van haar tweede kindje,
ze is half oktober uitgerekend.

Regel van de maand
Problemen lossen we pratend op.

Moestuin, vrijwilliger gezocht!
Twee jaar geleden zijn wij gestart met een moestuin
aan de zijde Jacob Catslaan van ons IKC. De moestuin
wordt bijgehouden door René van Son (stichting
Moestuin Papendrecht), René gaat binnenkort
verhuizen en zoekt vervanging voor het onderhouden
van de moestuin. Heeft u affiniteit met
tuinieren/moestuinen en vindt u het leuk om iedere
donderdag van 13.30 uur tot 14.30 uur samen met ca
6-8 leerlingen van groep 6A de moestuin bij te houden
dan kunt u een mail sturen naar info@ikcbeatrix.nl.
Ontwikkel jezelf, groei samen!

Bijbelrooster
Week 19 (06-05 - 10-05)
Ik help je wel
Ruth 1:1-22 en 2:1-17
Noömi is uit Bethlehem naar Moab verhuisd. In Moab
sterven haar man Elimelech en haar beide zonen. Staat
Noömi er nu helemaal alleen voor? Ze besluit terug te
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schoondochter, gaat met haar mee. In Bethlehem mag
Ruth aren rapen op het land van Boaz.
Week 20 (13-05 – 17-05)
Blijf je hier?
Ruth 2:18-23 en 3:1-15
Er is een verschil tussen ergens een tijdje zijn en je
ergens thuis gaan voelen. In de verhalen van deze week
wordt steeds meer duidelijk dat Ruth in Bethlehem zal
blijven. Ze gaat in de nacht naar Boaz en ze worden
verliefd op elkaar.
Week 21 (20-5 – 24-05)
Veel geluk!
Ruth 3:16—18 en 4:1-17
Boaz wil met Ruth trouwen. Hij wordt dan de eigenaar
van het land van Elimelech. Maar er is een ander
familielid dat daar ook recht op heeft. Daarom gaan ze
eerst in de stadspoort overleggen. Het andere
familielid doet afstand van zijn rechten, zodat Boaz en
Ruth samen verder kunnen. Ze krijgen een zoon, een
kleinzoon van Noömi. Dat kind zal later de opa zijn van
koning David.
Week 22 (27-05 – 29-05)
Wordt vervolgd
Handelingen 1:1-11
Veertig dagen is Jezus aan zijn leerlingen verschenen.
Dan gaat hij naar de hemel, maar dat betekent niet dat
het verhaal is afgelopen. Er komt een vervolg waarin
zijn leerlingen een belangrijke rol zullen spelen.
Week 23 (03-06 – 07-06)
Geef het door!
Handelingen 1:12-26, 2:1-13 en 3:1-10
Na de hemelvaart van Jezus weten de leerlingen niet
goed hoe het verder moet. Maar er gebeurt een
wonder: De Geest van God komt over hen. Ze raken in
vuur en vlam en gaan door met het werk dat Jezus
gedaan heeft. Dat gaat zó ver, dat zelfs een verlamde
man weer gaat lopen.

De volgende maandbrief verschijnt op:
4 juni

Ontwikkel jezelf, groei samen!
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